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Μάθηση στο Χώρο Εργασίας
Πληροφορίες για γονείς και φροντιστές
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

Ο ρόλος των γονέων και των
φροντιστών είναι ζωτικής σηµασίας
για την επιτυχία οποιουδήποτε
προγράµµατος µάθησης στο χώρο
εργασίας. Με την παροχή υποστήριξης
στο σπίτι, µπορείτε να βοηθήσετε
το παιδί σας να λάβει σηµαντικές
αποφάσεις για το µέλλον του και να
αποκοµίσει τα µέγιστα οφέλη από την
εµπειρία του στο χώρο εργασίας.
Workplace Learning
(Μάθηση στο Χώρο Εργασίας)
Τα προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας
αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη NSW. Επιτρέπουν
στους μαθητές να περάσουν μια προγραμματισμένη
χρονική περίοδο σε ένα χώρο εργασίας. Η εμπειρία
αυτή ενισχύει τη μάθηση που επιτεύχθηκε στην
τάξη, βοηθά τις επιλογές σταδιοδρομίας τους και
αναπτύσσει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σ’
έναν επαγγελματικό κλάδο. Δεν ισχύουν πληρωμές.

Οφέλη της µάθησης στο χώρο
εργασίας

	παίρνουν συνειδητές αποφάσεις όταν
προγραμματίζουν την επιλογή των σχολικών τους
μαθημάτων και την πορεία της σταδιοδρομίας
τους μετά το σχολείο.

Προγράµµατα µάθησης στο χώρο
εργασίας
Eργασιακή εµπειρία συνήθως κάνουν οι μαθητές
στα Years 9 ή 10 με κάποιες ευκαιρίες στα Years 11
και 12. Παρέχει μια γενική εισαγωγή στον ‘κόσμο της
εργασίας’ και σε πιθανές σταδιοδρομίες. Οι μαθητές
αναλαμβάνουν καθήκοντα κάτω από επιτήρηση,
ανάλογα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τους.
Τα προγράμματα τοποθέτησης σε εργασία
σχεδιάζονται για μαθητές που φοιτούν σε μαθήματα
αναγνωρισμένα από επαγγελματικούς κλάδους στα
πλαίσια του Higher School Certificate (Απολυτήριο
Λυκείου) (HSC). Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής
τους, οι μαθητές εξασκούνται σ’ αυτά που μαθαίνουν
ώστε η απόδοσή τους να αντιστοιχεί στα πρότυπα
του σχετικού κλάδου. Η τοποθέτηση σε θέση
εργασίας είναι μια υποχρεωτική απαίτηση του
HSC για προγράμματα σπουδών στα πλαίσια ενός
συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου. Το σχολείο
θα διοργανώσει τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας
μέσω ενός Work Placement Service Provider (Φορέα
Παροχής Υπηρεσιών Τοποθέτησης σε Εργασία).

Συγκοινωνιακές Ρυθµίσεις

Η μάθηση στο χώρο εργασίας βοηθά τους
μαθητές να:

Οι περισσότερες τοποθετήσεις θα είναι σε κοντινή
απόσταση από το σπίτι όσον αφορά τη συγκοινωνία.

•

	αναπτύξουν γενικές δεξιότητες εργασίας, όπως
η επικοινωνία στο χώρο εργασίας και η ομαδική
εργασία

•

	
αναπτύξουν
συγκεκριμένες δεξιότητες σ’ έναν
κλάδο, που συνδέεται με το πρόγραμμά τους
Vocational Education and Training (Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) (VET)
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Όλα τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν το μαθητή.
Αναμένεται ότι θα βοηθήσετε το παιδί σας με
την οργάνωση της διαδρομής και θα καλύπτετε
τα μεταφορικά του έξοδα κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησης.
Εάν έχετε ανησυχίες, θα πρέπει να τις συζητήσετε
με το παιδί σας και με τον διοργανωτή του
προγράμματος.
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Σηµείωση: Εάν το παιδί σας εξετάζει το ενδεχόμενο
τοποθέτησης μακριά από το σπίτι ή σε άλλη
πολιτεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με
το σχολείο του παιδιού σας. Πρόσθετα έγγραφα
πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν εγκριθεί η
καταλληλότητα της τοποθέτησης από το Διευθυντή
του σχολείου.

Η ασφάλεια των µαθητών και
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Η ασφάλεια των μαθητών και η προστασία των
παιδιών είναι η πρώτιστη προτεραιότητα για το
υπουργείο NSW Department of Education.
Οι εργοδότες που παρέχουν τοποθέτηση
οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο αμέσως για
οποιαδήποτε περιστατικά υγείας και ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών που
παρ’ ολίγον θα κατέληγαν σε ατύχημα, ενόσω
οι μαθητές είναι σε εργασιακή τοποθέτηση. Οι
εργοδότες που παρέχουν τοποθέτηση πρέπει επίσης
να ειδοποιούν το κολλέγιο TAFE ή τον ιδιωτικό ή
κοινοτικό εκπαιδευτικό οργανισμό αν παρέχει το
εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος. Ορισμένες
δραστηριότητες απαγορεύονται εντελώς, ενώ
άλλες προσφέρονται με όρους. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
Το παιδί σας θα φέρει μαζί του μια Student Contact
Card (Κάρτα Επικοινωνίας Μαθητή) που περιέχει τον
αριθμό του για το Medicare (ή τον αριθμό
τηλεφώνου του γιατρού του) και τα στοιχεία ατόμων
που έχουν δηλωθεί για επικοινωνία κατά τη διάρκεια
και εκτός του κανονικού ωραρίου. Αυτές οι
πληροφορίες είναι κρίσιμες σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Οι μαθητές πρέπει να αναφέρουν οποιεσδήποτε
ανησυχίες, κινδύνους ή περιστατικά που αφορούν
την άμεση ασφάλειά τους στον εργοδότη τους, στο
σχολείο, το TAFE ή τον ιδιωτικό ή κοινοτικό
εγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό το
συντομότερο δυνατόν, αλλά οπωσδήποτε εντός 24
ωρών. Εάν το παιδί σας έχει οποιεσδήποτε
ανησυχίες, υποστεί τραυματισμό ή αισθάνεται ότι
κινδυνεύει και δεν είναι σε θέση να αναφέρει το
θέμα στον εργοδότη που το φιλοξενεί, θα πρέπει
αμέσως να καλέσει το σχολείο ή το πρόσωπο που
δηλώσατε για επαφή σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

Ασφάλιση και αποζηµίωση
Το Υπουργείο διαθέτει ασφαλιστικές ρυθμίσεις για
μαθητές που τραυματίζονται ενώ συμμετέχουν
σε εγκεκριμένα μαθήματα στο χώρο εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
Workplace Learning Guide for Parents and Carers
στην παρακάτω ιστοσελίδα:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Μαθητές µε αναπηρία ή ιατρική
πάθηση
Θα πρέπει να ενημερώσετε το σχολείο, το TAFE ή τον
ιδιωτικό ή κοινοτικό εγκεκριμένο εκπαιδευτικό
οργανισμό για τυχόν αναπηρία, ανάγκες μάθησης
και στήριξης, ιατρική πάθηση (π.χ. διάγνωση
κινδύνου αναφυλαξίας) ή περιορισμό που επηρεάζει
το παιδί σας και που ενδέχεται να επηρεάσει την
ασφάλεια, την ευημερία και την εποπτεία του
παιδιού σας στο χώρο εργασίας.
Σχέδια υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να
χρειαστεί να διατεθούν στους εργοδότες που
παρέχουν την τοποθέτηση. Αν δεν είστε σίγουροι,
μιλήστε στον Οικογενειακό Γιατρό του παιδιού σας.
Αν το παιδί σας χρειάζεται οποιεσδήποτε
προσαρμογές στο χώρο εργασίας για να καλύψει τις
ανάγκες υποστήριξής του, συζητήστε το με το
σχολείο σε συνδυασμό με το TAFE ή τον ιδιωτικό
ή κοινοτικό εγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να καταχωρούνται στο
Student Placement Record (Μητρώο Τοποθέτησης
Μαθητή) του παιδιού σας.

Περαιτέρω πληροφορίες
1. 	Επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού σας
καθώς έχει αναπτύξει το πρόγραμμα εκμάθησης
για το παιδί σας.
2. 	Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον
ανώτερο λειτουργό σταδιοδρομίας (Senior
Pathways Officer) που είναι υπεύθυνος για τη
μάθηση στο χώρο εργασίας στο τοπικό γραφείο
του Υπουργείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
μπορείτε να τα πάρετε από το σχολείο.
3. 	Αν χρειάζεστε διερμηνέα, παρακαλείστε να
τηλεφωνήσετε στην Τηλεφωνική Υπηρεσία
Διερμηνέων στο 131 450.

Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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